
Zarządzenie Nr  107/2022 

Wójta Gminy Zawonia 

z dnia 10 października  2022 r. 

 
w sprawie  dystrybucji preparatów ze stabilnym jodem w postaci tabletek jodku potasu 

na wypadek zdarzenia radiacyjnego 

na terenie gminy Zawonia 
 

 
 Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U 
z 2022, poz. 559 ze zm.), art. 90 pkt 3 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe (t.j Dz. U.       
z 2021 r. poz. 1941 ze zm.), zarządzam co następuje: 

 
§ 1. Niniejsze zarządzenie określa sposób przechowywania, transportu i dystrybucji preparatu 
jodowego na terenie gminy Zawonia w sytuacji wystąpienia realnego zdarzenia radiacyjnego. 
 
§ 2.  W celu właściwego przygotowania do podjęcia działań interwencyjnych w przypadku 
wystąpienia promieniowania jonizującego, mającego na celu podanie ludności przebywającej na 
terenie gminy Zawonia preparatów jodowych organizuje się i przygotowuje punkty przechowywania 
i dystrybucji preparatu jodowego w postaci tabletek jodku potasu w czterech punktach: 
1 . Gminny Ośrodek Zdrowia w Zawoni ul. Spacerowa 6, 55-106 Zawonia w Zespole Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni; 
2. Wiejski Ośrodek Zdrowia w Czeszowie ul. Topolowa 1, 55-106 Czeszów w Zespole Publicznych 
Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zawoni; 
3.  Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zawoni ul. Szkolna 26, 55-106 Zawonia -(hala sportowa); 
4. Szkoła Podstawowa w Czeszowie ul. M. Konopnickiej 18, 55-106 Czeszów- (hala sportowa). 
 
§ 3. Uruchomienie działań związanych ze zdarzeniem radiacyjnym nastąpi na podstawie 
rozporządzenia wydanego przez Wojewodę Dolnośląskiego w sprawie wprowadzenia działań 
interwencyjnych na obszarze województwa dolnośląskiego. 
 
§ 4. W sytuacji wystąpienia zdarzenia radiacyjnego uruchamia się „Plan dystrybucji preparatu 
jodowego w postaci tabletek jodowych na wypadek zdarzenia radiacyjnego na terenie gminy 
Zawonia ”stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 
§ 5. Za organizację działań związanych z wydawaniem tabletek jodowych oraz aktualizowanie co 
najmniej raz w roku danych dotyczących liczby ludności gminy Zawonia  z podziałem na grupy ryzyka 
odpowiedzialnym jest referent ds.  obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego. 
 
§ 6.   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
Wójt Gminy Zawonia 

 
Agnieszka Wersta 

 

 



                                                                                                      Załącznik nr 1 do 

Zarządzenia     

nr 107/2022 Wójta Gminy Zawonia 

z dnia 10 października 2022 r. 
 

 

URZĄD GMINY W ZAWONI 

  

 
ZATWIERDZAM 

 
 
…………………… 

SOW. 5535.1.2022 

 
 

 
 

 

PLAN DYSTRYBUCJI PREPARATU JODOWEGO  

W PRZYPADKU ZDARZENIA RADIACYJNEGO 

NA TERENIE GMINY ZAWONIA 

 
 
 
 

Wykonała: 
Monika Hetman 
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1. Arkusz aktualizacji  

 
 

Lp. Data aktualizacji Opis zmiany Podpis 

1 2 3 5 
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2.  Podstawy  prawne 

 

1.  Ustawa Prawo Atomowe z dnia 29 listopada 2000 roku (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 

1941). 

2. Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 roku o wojewodzie i administracji rządowej                             

w województwie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 135). 

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 roku w sprawie 

szczegółowego zakresu działania Szefa Obrony Cywilnej Kraju, szefów obrony cywilnej 

województw, powiatów i gmin (Dz. U. z 2002 r. nr 96 poz. 850). 

4.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 roku w sprawie warunków                 

i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania podmiotów leczniczych na potrzeby 

obronne państwa oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2012 r. poz. 741). 

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie planów 

postępowania awaryjnego w przypadku zdarzeń radiacyjnych (Dz. U. z 2021 r.                          

poz. 1086). 

6.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie stacji wczesnego 

wykrywania skażeń promieniotwórczych i placówek prowadzących pomiary skażeń 

promieniotwórczych (Dz. U. z 2002 r. nr 239 poz. 2030). 

7.  Rekomendacje Ministra Zdrowia w zakresie przechowywania, dystrybucji i podawania 

tabletek jodku potasu z rezerw strategicznych, zgromadzonych na wypadek wystąpienia 

zdarzenia radiacyjnego z dnia 2 marca 2022 r. (znak DBD.531.10.31.2021.3) 

 

3.  Uruchomienie działań interwencyjnych 

 

 Decyzję o rozpoczęciu wydawania preparatu stabilnego jodu podejmuje wojewoda 
(w przypadku zdarzenia radiacyjnego, którego zasięg skutków nie przekracza obszaru 
województwa) lub Prezes Rady Ministrów (w przypadku zdarzenia, którego zasięg 
skutków przekracza obszar jednego województwa). Wprowadzenie działań 
interwencyjnych nastąpi w drodze aktu prawa miejscowego wojewody lub rozporządzenia 
Rady Ministrów, o czym informacja zostanie niezwłocznie przekazana poprzez WCZK do 
PCZK/MCZK (dalej z PZCK do GCZK), informacja z WCZK będzie zawierała datę 
godzinę rozpoczęcia przyjmowania preparatu na wskazanym obszarze. 

 

4. Postanowienia ogólne 

 
 W przypadku zaistnienia zdarzenia radiacyjnego powodującego przekroczenie 

poziomu interwencyjnego dla izotopów radioaktywnych w powietrzu, dla potrzeb 

profilaktycznego zabezpieczenia zdrowia zagrożonej ludności, będzie wydawany 

preparat jodowy w postaci tabletek jodku potasu.  

Podanie mieszkańcom radiologicznie stabilnego jodu spowoduje wysycenie tarczycy tym 

lekiem i zapobiegnie wychwytowi szkodliwego dla człowieka promieniotwórczego jodu 

(radionuklidów) uwolnionego do środowiska w wyniku poważnego zdarzenia 

radiacyjnego.   

 Za realizację zadań w zakresie wydania dla ludności preparatu jodowego na 

terenie gminy Zawonia odpowiada Wójt Gminy Zawonia.  
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Środki transportu do przewozu preparatów jodowych  
 

 

Lp. Nazwa dysponenta samochodu Ilość 

1 Waldemar Kępski 1 samochód prywatny 

2 Jacek Prażuch  1 samochód prywatny 

 

 

 

 Plan ma na celu sprawną i niezwłoczną dystrybucję tabletek jodku potasu na 

terenie gminy Zawonia na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego. Głównym 

założeniem planu jest wydanie tabletek jodku potasu mieszkańcom gminy w określonych 

grupach ryzyka w ciągu 24 godzin od podjęcia decyzji o rozpoczęciu akcji dystrybucji 

tabletek jodowych w związku z wystąpieniem zdarzenia radiacyjnego. 

 
 
 

5. Miejsce i warunki przechowywania preparatu stabilnego jodu 

 
 

 Miejscem przechowywania tabletek stabilnego jodu jest: 
Urząd Gminy Zawonia ul. Trzebnicka 11, 55-106 Zawonia 

 
 
Warunki do spełnienia: 
 
- pomieszczenie, w którym jest przechowywany produkt leczniczy nie może być narażone 

  na zawilgocenie oraz bezpośrednie nasłonecznienie; 

- temperatura powietrza w pomieszczeniu nie powinna przekraczać 25OC; 

- produkt należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed 

  światłem i wilgocią, z dala od źródeł ciepła, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla 

  osób postronnych i dzieci; 

- miejsca przechowywania mogą być jednocześnie punktami dystrybucji preparatu dla 

  ludności; 

 

 

Akcją jodową na terenie  gminy kieruje Wójt  i odpowiada za : 
 

*   rozwinięcie Gminnego Punktu Dystrybucji; 
 

*   transport preparatu jodowego z Gminnego Punktu Dystrybucji do Punktów Wydawania 

preparatu jodowego; 
 

* ustalenie liczby ludności na administrowanym terenie z podziałem na grupy ryzyka; 
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* zapewnienie właściwej realizacji zadań związanych z wydawaniem preparatu jodowego 

dla  mieszkańców  gminy Zawonia; 
 

*   nadzorowanie sprawnego przebiegu akcji na terenie  gminy Zawonia; 
 

*   aktualizowanie, co najmniej raz w roku, danych dotyczących liczby ludności na 

administrowanym terenie z podziałem na grupy ryzyka; 
 

* powiadomienie jednostek wyznaczonych do wydawania preparatów ze stabilnym jodem; 
 

*  powiadomienie ludności o podjętych działaniach. 

 
 

6.    Organizacja wydawania preparatu jodowego 

 

Tabletki należy przyjąć jednorazowo, jak najszybciej po ogłoszeniu komunikatu (najlepiej 

w ciągu 2 godzin). Przyjęcie tabletek w ciągu 8 godzin po wystąpieniu na działanie  

radioaktywnym jodem jest pomocne i  korzystne.  

 

Przyjmowanie zgodnie z ulotką. 
 

Osoby nieletnie powinny przyjąć produkt leczniczy pod nadzorem rodzica/opiekuna lub 

osoby wykonującej zawód medyczny. 

 

Punkty dystrybucji mogą realizować: 

- wyłącznie wydawanie tabletek jodku potasu: 

* dla osób pełnoletnich należących do grup uprawnionych do otrzymania leku, 

* dla rodziców/opiekunów w celu podania leku osobom nieletnim. 

 

a) Grupy ryzyka i dawkowanie tabletek jodowych w poszczególnych grupach: 

 

Lp. Grupa  ryzyka 
Ilość jodu 

stabilnego 

Ilość jodku potasu      

w pojedynczej 

dawce 

Stosowanie tabletek jodku 

potasu 

1. 

Noworodki i 

niemowlęta młodsze 

niż 1 miesiąc 

12,5 mg 
1/4 tabletki = 12,5 

mg jodu) 

¼ tabletki należy całkowicie 

rozkruszyć, dodać do 

podawanego pokarmu 

 i podać noworodkowi lub 

niemowlakowi 

2. 
Dzieci od miesiąca 

do 3 lat  
  25 mg 

1/2 tabletki = 25 mg 

jodu) 

½ tabletki należy całkowicie 

rozkruszyć, dodać do 

podawanego pokarmu 

 i podać niemowlakowi lub 

dziecku 
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3. 

                                                                      

Dzieci od 3 do 12 

lat 

50 mg 
(1 tabletka = 50 mg 

jodu) 

Tabletki należy połknąć 

 i popić wodą lub innym 

chłodnym napojem. Tabletki 

można rozkruszyć i dodać do 

chłodnego napoju 

4. 

 

                                                               

Dorośli do 60 roku 

życia i dzieci 

powyżej 12 lat 

 

100 mg 
2 tabletki = 100  mg 

jodu) 

Tabletki należy połknąć  

i popić wodą lub innym 

chłodnym napojem 

5. 

Kobiety w ciąży i 

karmiące piersią 

(każdy wiek) 

                    

100 mg 

 

2 tabletki = 100 mg 

jodu) 

Tabletki należy połknąć 

 i popić wodą lub innym 

chłodnym napojem 
 

 

 

 W przypadku wydawania tabletek jodku potasu dla rodziców/ opiekunów dzieci do 
lat trzech  (dla których przewidziano przyjęcie ¼ lub ½ tabletki), należy wydać całą 
tabletkę, natomiast za podział tabletki i podanie odpowiedniej dawki odpowiadają rodzice/ 
opiekunowie.  
 W przypadku gdy rodzic/opiekun odbiera tabletki dla więcej niż jednego dziecka              
w wieku do trzech lat, należy rozważyć możliwość wykorzystania jednej tabletki dla 
dwojga dzieci. 
 Zabezpieczenie w preparat dotyczy wszystkich osób do 60 roku życia oraz 
wszystkich zaangażowanych w akcje ratownicze, pomoc medyczną i przedmedyczną, 
usunięcie lub zabezpieczenie źródła skażenia orz zabezpieczenie skażonego terenu – 
bez limitu wiekowego. 
 

 

b)  Zapotrzebowanie na preparat jodowy dla mieszkańców gminy Zawonia 
należących  do grup ryzyka 

 

 

Lp. Grupa ryzyka Dawka 

Liczba osób 

(stan w dniu 

04.10.2022 r.) 

Konieczna ilość 

tabletek/ ilość 

blistrów 

1 2 3 4 5 

1 
Dzieci powyżej 12 lat do 60 roku 

życia dorośli 
2 tabletki 3788 7576/758 

2 Dzieci od 3 do 12 lat 1 tabletka 638 638/64 

3 Dzieci od 1 miesiąca do 3 lat  ½ tabletki 147 147/15 

4 
Noworodki i niemowlęta młodsze 

niż 1 miesiąc 
¼ tabletki 3 3/1 

Razem : 4576 8364/837 
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c)  Punkty wydawania preparatu jodowego i osoby odpowiedzialne 

 

 Na terenie gminy Zawonia będą funkcjonowały 4 punkty wydawania tabletek 
jodowych. 
 
Na terenie gminy Zawonia  osoby kierujące akcja jodową: 
 

1. Monika Hetman  

                                   

Lp. 
Punkt wydawania 

preparatu jodowego 

Dyrektor/  

Kierownik 

Tel. 

służbowy 

Osoba 

odpowiedzial

na za punkt 

Telefon 

Ilość 

wydanych 

pudełek ze 

stabilnym 

jodem 

1 Punkt 1  

Gminny Ośrodek 

Zdrowia w Zawoni ul. 

Spacerowa 6,                  

55-106 Zawonia w 

Zespole Publicznych 

Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Zawoni  

Małgorzata 

Wieczorek-

Zdziarska 

 

 

 

 

Małgorzata 

Wieczorek-

Zdziarska 

 

 

 

 

 

 

Agnieszka 

Andruszczak 

 

 

 

 

 

Elżbieta 

Kędra 

 

 

 

71 312 81 68 

 

 

 

 

 

 

71 312 71 29 

 

 

 

 

 

 

 

71 312 81 29 

 

 

 

 

 

71 312 71 93 

 

 

 

 

71 312 71 93 

    

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

4 

Punkt 2 

Wiejski Ośrodek 

Zdrowia w Czeszowie 

ul. Topolowa 1  55-106 

Czeszów w Zespole 

Publicznych Zakładów 

Opieki Zdrowotnej w 

Zawoni 

 

Punkt 3 

Zespół Szkolno-

Przedszkolny w 

Zawoni 

ul. Szkolna 26  

55-106 Zawonia           

(hala sportowa) 

 

Punkt 4 

Szkoła Podstawowa w 

Czeszowie 

ul. M. Konopnickiej 18 

55-106 Czeszów 

(hala sportowa) 
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7. Procedura podejmowania działań w celu uruchomienia dystrybucji 

tabletek jodowych na terenie gminy Zawonia 

 

Zadanie Czynności do wykonania 

Przyjęcie telefonicznej informacji z PCZK o uruchomieniu 
akcji jodowej na terenie miasta 

Zapisanie danych osoby 

przekazującej informację , 

wraz z numerem telefonu,  

z którego dzwoni. 

 

 

Potwierdzenie telefoniczne otrzymania z PCZK  informacji     
o uruchomieniu akcji jodowej 

Zwrotnie potwierdzenie  

otrzymanej informacji - 

natychmiast 

Powiadomienie Wójta o uruchomieniu akcji jodowej 
 

Wójt  Gminy – Agnieszka 

Wersta 

Sekretarz 

Wojciech Hoffman 

 

 

Powiadomienie osób odpowiedzialnych za uruchomienie akcji 
jodowej 

Monika Hetman 

Referent ds. obronnych, 

obrony cywilnej i zarządzania 

kryzysowego 

 

Poinformowanie osób odpowiedzialnych za  przygotowanie 
 punktów wydawania tabletek jodowych 

 

Dostarczenie  tabletek jodowych do punktów dystrybucji   

Poinformowanie mieszkańców gminy Zawonia                    z 
poszczególnych grup ryzyka o wydawaniu tabletek jodowych  
Informowanie ludności o miejscach wydawania 
preparatów jodowych poprzez: 
-   ulotki,  plakaty, strona internetowa urzędu, sms, 
komunikaty głosowe. 
 

Punkty dystrybucji 

Rozpoczęcie pracy wydawania tabletek   

Rozliczenie niewykorzystanych tabletek jodowych Po zakończonej akcji 
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8. Zasady wydawania preparatów jodowych w punktach 

dystrybucji: 

 

1. Wydawanie preparatów jodowych następuje wyłącznie grupom wiekowym wskazanym 

w tabeli na podstawie rekomendacji Ministra Zdrowia i Polityki Społecznej. 

2. Wydawanie preparatów jodowych następuje zgodnie z kolejnością zgłoszenia się do 

punktu. 

3. Wydawanie preparatu jest jednorazowe. 

4. Na obszarze obiektów wydawania preparatów jodowych, nie ma możliwości ich 

przyjęcia. Zażycie preparatu jodowego należy podjąć  poza obiektem wydawania. 

5. Próby pobrania preparatów jodowych, przez osoby pod wpływem alkoholu lub środków 

odurzających, zgłaszane będą Policji. 

 
 
 
 
 

 

9.  Instrukcja rozwinięcia i działania punktu wydawania tabletek jodku 

potasu 

 

1. Na sygnał Wójta lub referenta ds. obronnych, obrony cywilnej i zarządzania 

kryzysowego rozwinąć punkt wydawania tabletek jodku potasu.  

2. Przybycie osób odpowiedzialnych za przygotowanie punktu wydawania tabletek 

jodowych. 

3. Przygotowanie punktu do pracy (stół, krzesła, nożyce). 

4. Zgłoszenie gotowości do przyjęcia tabletek jodowych. 

5. Przyjęcie tabletek jodowych. 

6. Wydawanie preparatów jodowych następuje wyłącznie grupom wiekowym wskazanym 

w tabeli, na podstawie rekomendacji Ministra Zdrowia i Polityki Społecznej. 

7. Wydawanie preparatów jodowych jest jednorazowe i następuje zgodnie z kolejnością 

zgłoszenia się do punktu. 

8. Na obszarze obiektów wydawania preparatów jodowych, nie ma możliwości ich 

przyjęcia. Zażycie preparatu jodowego należy podjąć  poza obiektem wydawania. 

9. Utrzymywanie łączności z osobą kierującą dystrybucją tabletek na szczeblu gminy. 

     tel. 713104361  
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10. Próby pobrania preparatów jodowych, przez osoby pod wpływem alkoholu lub 

środków odurzających, zgłaszane będą Policji. 

11. Zakończenie wydawania jodku potasu na sygnał. 

 

 

   Grupy ryzyka i dawkowanie tabletek jodowych w poszczególnych grupach: 

 

Lp. Grupa  ryzyka 
Ilość jodu 

stabilnego 

Ilość jodku potasu      

w pojedynczej 

dawce 

Stosowanie tabletek jodku 

potasu 

1. 

Noworodki                  

i niemowlęta 

młodsze niż                       

1 miesiąc 

12,5 mg 
1/4 tabletki = 12,5 

mg jodu) 

¼ tabletki należy całkowicie 

rozkruszyć, dodać do 

podawanego pokarmu 

 i podać noworodkowi lub 

niemowlakowi 

2. 
Dzieci od miesiąca 

do 3 lat  
  25 mg 

1/2 tabletki = 25 mg 

jodu) 

½ tabletki należy całkowicie 

rozkruszyć, dodać do 

podawanego pokarmu 

 i podać niemowlakowi lub 

dziecku 

3. 

                                                                      

Dzieci od 3 do 12 

lat 

50 mg 
(1 tabletka = 50 mg 

jodu) 

Tabletki należy połknąć 

 i popić wodą lub innym 

chłodnym napojem. Tabletki 

można rozkruszyć i dodać do 

chłodnego napoju 

4. 

 

                                                               

Dorośli do 60 roku 

życia i dzieci 

powyżej 12 lat 

 

100 mg 
2 tabletki = 100  mg 

jodu) 

Tabletki należy połknąć  

i popić wodą lub innym 

chłodnym napojem 

5. 

Kobiety w ciąży i 

karmiące piersią 

(każdy wiek) 

                    

100 mg 

 

2 tabletki = 100 mg 

jodu) 

Tabletki należy połknąć 

 i popić wodą lub innym 

chłodnym napojem 
 

 W przypadku wydawania tabletek jodku potasu dla rodziców/ opiekunów 
dzieci do trzech lat (dla których przewidziano przyjęcie ¼ lub ½ tabletki), należy 
wydać całą tabletkę, natomiast za podział tabletki i podanie odpowiedniej dawki 
odpowiadają rodzice/ opiekunowie.  
 W przypadku gdy rodzic/opiekun odbiera tabletki dla więcej niż jednego dziecka              
w wieku do trzech lat, należy rozważyć możliwość wykorzystania jednej tabletki dla 
dwojga dzieci. 
 Zabezpieczenie w preparat dotyczy wszystkich osób do 60 roku życia oraz 
wszystkich zaangażowanych w akcje ratownicze, pomoc medyczną i przedmedyczną, 
usunięcie lub zabezpieczenie źródła skażenia oraz zabezpieczenie skażonego terenu – 
bez limitu wiekowego. 



 

 
.....................................................                                  

( pieczątka urzędowa) 
„wzór” 

 
PROTOKÓŁ WYDANIA / PRZYJĘCIA PREPARATU JODOWEGO 

 
 

Sporządzony w dniu .......................................przez .............................................................................................  posiadającego  
      (data)                                                            (nazwisko uprawnionego pracownika) 

 
upoważnienie wystawione przez  Wójta Gminy Zawonia Nr ........................................................................................................................... 

(numer, data wystawienia upoważnienia) 
 

Wydano upoważnionemu odbiorcy ........................................................................................................................................................................ 
                                                                                                  (nazwa punktu wydawania preparatu) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
           Osoba przekazująca           Osoba przyjmująca 

 
 ..................................           .................................. 
      (imię, nazwisko, podpis)                                (imię, nazwisko, podpis) 
 
 

Sporządzono w 2 egz. 
Egz. nr 1 – przekazujący Urząd Gminy Zawonia 
Egz. nr 2 – przyjmujący 
                   punkt ………………………………….

Lp. Nazwa artykułu Jednostka miary Ilość Uwagi 

1. Tabletka jodku potasu Blistr (10 tabletek)   

  



                                                                                                      Załącznik nr 1 do Zarządzenia     

nr 107/2022 Wójta Gminy Zawonia 

z dnia 10 października 2022 r. 

Wykonano w jednym egzemplarzu: 

1. ad acta – Urząd Gminy Zawonia 

 


